“शिक्षक पात्रता परीक्षा”ची कार्यपध्दती शिशित करण्र्ाबाबत
बालकाांचा मोफत व सक्तीच्र्ा शिक्षणाचा अशिकार अशिशिर्म,
२००९ अांतर्यत सवय प्राथशमक शिक्षकाांकशरता ( इ.१ ली ते ८ वी
सवय व्र्वस्थापि, सवय मांडळे , सवय माध्र्मे, अिुदाशित
/शविाअिुदाशित /कार्म शविाअिुदाशित इत्र्ादी िाळाांसाठी )
शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) अशिवार्य.

महाराष्ट्र िासि
िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार्
िासि िुध्दीपत्र क्र.- शिईिी- 2014/प्र.क्र.294/िीएििी-1
मांत्रालर् शवस्तार भवि, मुांबई- 400 032
शदिाांक : ३ शडसेंबर, 2014
वाचा1. िासि शिणयर्, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्रमाांक आरिीई-2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1,
शदिाांक - 23 ऑर्स्ि,2013.
२. िासि िुध्दीपत्र िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्र.- आरिीई-2013/प्र.क्र.91/प्राशि-1,
शदिाांक ९ सप्िें बर, 201४.
िासि िुध्दीपत्र
िासि शिणयर्, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार् क्रमाांक आरिीई-2013 /प्र .क्र.91 /प्राशि-1,
शदिाांक 23 ऑर्स्ि,2013 मिील अ.क्र.(4) मिील “शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मध्र्े कशिष्ट्ठ
प्राथशमक (इर्त्ता १ ली ते ५ वी) व वशरष्ट्ठ प्राथशमक (इर्त्ता 6 वी ते 8 वी) र्ा दोि र्िातील
शिक्षकाांसाठी प्रत्र्ेकी एक स्वतांत्र प्रश्नपशत्रका राहतील. दोन्ही र्िासाठी अर्य करणाऱ्र्ा उमेदवारास
दोन्ही प्रश्नपशत्रका सोडशवणे आवश्र्क राहील”
र्ा ऐवर्ी
“शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) मध्र्े कशिष्ट्ठ प्राथशमक (इर्त्ता १ ली ते ५ वी) व वशरष्ट्ठ
प्राथशमक (इर्त्ता 6 वी ते 8 वी) र्ा दोि र्िातील शिक्षकाांसाठी प्रत्र्ेकी एक स्वतांत्र प्रश्नपशत्रका
राहील. इ. 6वी ते 8 वी र्ा र्िासाठीची परीक्षा उत्तीणय होणाऱ्र्ा उमेदवारास इर्त्ता १ ली ते ५ वी
र्िासाठीची परीक्षा उतीणय होणे आवश्र्क राहणार िाही तसेच कला, कार्ािुभव, िारीशरक शिक्षण
व सांर्ीत र्ा शवषर्ाांच्र्ा पदशवका व पदवीिारक शिक्षकाांिा TET परीक्षा उतीणय होणे अशिवार्य
राहणार िाही.” असे वाचण्र्ात र्ावे.

िासि िुध्दीपत्र क्रमाांकः शिईिी- 2014/प्र.क्र.294/िीएििी-1

सदर िासि िुध्दीपत्र महाराष्ट्र िासिाच्र्ा www.maharashtra.gov.in र्ा सांकेतस्थळावर
उपलब्ि करण्र्ात आला असूि त्र्ाचा सांकेताक 201412031244150921 असा आहे . हा आदे ि
शडर्ीिल स्वाक्षरीिे साक्षाांशकत करुि काढण्र्ात र्ेत आहे .
महाराष्ट्राचे राज्र्पाल र्ाांच्र्ा आदे िािुसार व िावािे.
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( रा.र्. र्ुांर्ाळ )
उप सशचव, महाराष्ट्र िासि
प्रत,
1. मा. राज्र्पालाांचे सशचव, रार्भवि, मुांबई
2. मा. मुख्र्मांत्री र्ाांचे सशचव, मांत्रालर्, मुांबई
3. मा.मांत्री/मा. राज्र्मांत्री र्ाांचे खार्र्ी सशचव ( सवय )
4. मा.शविािसभा / शविािपशरषद सदस्र् शविाि भवि, मुांबई (सवय)
5. मा. मुख्र् सशचव र्ाांचे स्वीर् सहाय्र्क
6. मा. सशचव, िालेर् शिक्षण व क्रीडा शवभार्, मांत्रालर्, मुांबई
7. आर्ुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे
8. आर्ुक्त, महािर्रपाशलका (सवय)
9. सांचालक, माशहती व र्िसांपकय सांचालिालर्, मांत्रालर्, मुांबई
10. शर्ल्हाशिकारी, सवय शर्ल्हे
11. मुख्र् कार्यकारी अशिकारी, शर्ल्हा पशरषद (सवय)
12. राज्र् प्रकल्प सांचालक, महाराष्ट्र प्राथशमक शिक्षण पशरषद, चिीरोड, मुांबई
13. शिक्षण सांचालक (प्राथशमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे
14. शिक्षण सांचालक (माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे
15. शिक्षण सांचालक (शिरां तर शिक्षण), महाराष्ट्र राज्र्, पुणे
16. आर्ुक्त, महाराष्ट्र राज्र् पशरक्षा पशरषद, पुणे
17. सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् िैक्षशणक सांिोिि व प्रशिक्षण पशरषद, पुणे
18. सांचालक, महाराष्ट्र राज्र् पाठर्पुस्तक शिर्ममती व अभ्र्ासक्रम सांिोिि मांडळ (बालभारती), पुणे

19. अध्र्क्ष, महाराष्ट्र राज्र् माध्र्शमक व उच्च माध्र्शमक शिक्षण मांडळ
20. सवय शवभार्ीर् शिक्षण उपसांचालक
21. सवय शिक्षणाशिकारी (प्राथशमक / माध्र्शमक/शिरां तर), शर्ल्हा पशरषद (सवय)
22. मुख्र्ाशिकारी, िर्रपाशलका / िर्र पशरषद (सवय)

23. शिवड िस्ती, (शिएििी -1)
पृष्ट्ठ 2 पैकी 2

